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Poni szy rysunek wykorzystaj do rozwi zania zada : 1. i 2. 
 

Na rysunku przedstawiono schemat budowy b ony komórki eukariotycznej na poziomie 

molekularnym (zgodny z modelem Singera i Nicolsona).  

 

przestrze  zewn trzna komórki 
 

 
 

wn trze komórki 

 

 

Zadanie 1. (2 pkt) 
Na podstawie rysunku: 
a) podaj cech  budowy ró ni c  zewn trzn  powierzchni  b ony komórkowej 

od powierzchni wewn trznej tej b ony, 
b) przedstaw jeden ze sposobów rozmieszczenia bia ek wzgl dem podwójnej warstwy 

lipidów. 
 

a) ................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

b) ................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

Zadanie 2. (1 pkt)  
W ród sformu owa  od A do D zaznacz to, które nieprawid owo okre la rol  a cuchów 
oligosacharydowych obecnych w b onie komórkowej. 

A. Odgrywaj  istotn  rol  podczas rozpoznawania komórek przez uk ad odporno ciowy. 

B. Chroni  b on  komórkow  przed urazami mechanicznymi. 

C. Stanowi  materia  zapasowy i energetyczny komórki. 

D. Chroni  b on  komórkow  przed uszkodzeniami chemicznymi.  
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Zadanie 3. (2 pkt) 
W b onach komórek wyst puj  wyspecjalizowane struktury bia kowe, zwane kana ami 

jonowymi, umo liwiaj ce transport jonów przez b on . O selektywno ci kana u decyduje jego 

sk ad bia kowy i charakter reszt aminokwasowych skierowanych do wn trza kana u 

jonowego. Je eli przewa aj  reszty na adowane dodatnio, kana  przepuszcza aniony, je eli 

na adowane ujemnie – przepuszcza kationy. 

Wykresem zilustrowano (u jednego z gatunków ro lin okrytonasiennych) zale no  przyrostu 

wie ej masy od st enia jonów potasu w po ywkach, na których hodowano tkanki 

osobników dzikich i zmutowanych. Osobniki zmutowane nie posiadaj  w plazmolemie 

wyspecjalizowanych struktur bia kowych (bia ek kana owych) u atwiaj cych transport jonów 

potasu (K
+
) przez b on . 

 

 
 

Na podstawie powy szych informacji: 
a) podaj warto  st enia jonów potasu, przy której najwi ksze znaczenie 

w transporcie tych jonów ma obecno  bia ek kana owych: ..........................................., 

b) okre l, czy reszty aminokwasowe skierowane do wn trza kana u jonowego dla jonów  

potasu s  na adowane dodatnio, czy ujemnie: ................................................................... 

 

Zadanie 4. (1 pkt)  
W b onach komórek oprócz bia ek kana owych wyst puj  bia ka zwane przeno nikami. 

Bia ka te transportuj  przez b on  ró ne substancje w sposób aktywny lub bierny. 

 

Podaj cech  ró ni c  transport aktywny od biernego. 
 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
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Zadanie 5. (2 pkt)  
Poni ej zamieszczono schematyczny rysunek komórek ulegaj cych podzia om wraz 

z uczniowskim opisem (zdania od 1 do 6). 

 

           
 

Spo ród zda  od 1 do 6 wybierz i podaj numery tylko tych, które 

 

a) zawieraj  fakty dotycz ce przebiegu podzia ów komórkowych: .................................... 

b) zawieraj  opinie ucznia o tych podzia ach: ........................................... 
 

Zadanie 6. (2 pkt)  
Liczba i rozmieszczenie mitochondriów w komórkach nie s  przypadkowe. W komórkach 

nab onka gruczo owego mitochondria uk adaj  si  na linii przemieszczania si  wydzieliny 

z komórki do jej otoczenia. We w óknach mi niowych mitochondria le  w bliskim 

s siedztwie w ókienek kurczliwych. W plemnikach mitochondria otaczaj  ci le podstaw  

wici, która jest organellum ruchu tej komórki. 

 

Na podstawie powy szych informacji sformu uj prawid owo  dotycz c  sposobu 
rozmieszczenia mitochondriów w komórce. Wyja nij zwi zek rozmieszczenia 
mitochondriów z ich funkcj . 
 

Prawid owo : .............................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

Wyja nienie: ................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

1. Rysunki ilustruj  ró ne fazy podzia ów komórek.

2. Moim zdaniem nie mo na okre li , czy s  to  

podzia y komórek ro linnych, czy zwierz cych. 

3. Tylko pojedyncze komórki s  w stadium 

metafazy i anafazy. 

4. Wszystkie komórki maj  kszta t wielok tów. 

5. Wydaje mi si , e jest jednakowe tempo 

podzia ów komórek. 

6. Wielko  komórek jest zró nicowana. 
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Zadanie 7. (2 pkt) 
W komórkach autotroficznych si a asymilacyjna, powstaj ca w fazie fotosyntezy zale nej 

od wiat a (jasnej), umo liwia zachodzenie fazy niezale nej od wiat a (ciemnej, cyklu 

Calvina). Nie wszystkie poni sze sformu owania w sposób poprawny opisuj  powstawanie 

ATP i NADPH oraz ich znaczenie dla przebiegu fotosyntezy. 

 

W ród sformu owa  od A do E zaznacz dwa, które s  prawdziwe. 

A. ATP jest produktem fazy fotosyntezy zale nej od wiat a, a NADPH – fazy niezale nej od 

wiat a. 

B. Jednym z warunków syntezy ATP jest transport elektronów przez a cuch przeno ników 

zlokalizowany w chloroplastach. 

C. Synteza NADPH, w zale no ci od rodzaju fosforylacji, jest sprz ona lub nie jest 

sprz ona z fotoliz  wody. 

D. NADPH i ATP s  niezb dne do przekszta cenia kwasu fosfoglicerynowego do aldehydu 

fosfoglicerynowego. 

E. Odtwarzanie pierwotnego akceptora dwutlenku w gla z aldehydu fosfoglicerynowego 

wymaga udzia u NADPH. 

 

Zadanie 8. (1 pkt) 
Enzymy maj  zdolno  obni ania energii aktywacji przez co u atwiaj  zainicjowanie reakcji. 

Szybko  reakcji enzymatycznej (przy sta ym st eniu enzymu, pH i temperaturze) zale y 

od st enia substratu. Sta a Michaelisa (KM) to takie st enie substratu, przy którym reakcja 

osi ga po ow  szybko ci maksymalnej – Vmax – w warunkach optymalnych. 

Poni szy wykres ilustruje zale no  mi dzy szybko ci  reakcji a st eniem substratu. 

 

 

 
 

 

Na podstawie danych z wykresu podaj warto  KM : ...................... 
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Zadanie 9. (1 pkt)  
Celem bada  by o okre lenie takich warunków hodowli, które pozwoli yby na wyizolowanie 

(do dalszych bada ) okre lonych gatunków bakterii z mieszaniny kilku gatunków. W tabeli 

przedstawiono tolerancj  tych bakterii na pH pod o a. 

 

Warto ci pH pod o a 
Gatunek 

minimum optimum maksimum 

Dwoinka zapalenia p uc 6,5 7,8 8,3 

Przecinkowiec cholery 5,6 6,2 – 8,0 9,6 

Pr tek gru licy 4,5 7,3 – 7,9 8,6 

Pa eczka okr nicy 4,4 6,0 – 7,0 9,0 

 

Na podstawie analizy powy szych danych z tabeli, podaj przedzia  warto ci pH pod o a, 
na którym teoretycznie powinny rozwin  si  wy cznie przecinkowce cholery. 
 

Warto  pH pod o a: od powy ej ............ do .............. 

 

Zadanie 10. (2 pkt) 
Na rysunku A przedstawiono budow  skórki korzenia, na rysunku B – skórki li cia. 

 

 
 

Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli nazwy i role (w gospodarce wodnej ro lin) struktur 
wskazanych strza kami na rysunkach A i B. 
 

Rys. Skórka Nazwa struktury 
Rola w gospodarce wodnej 

ro lin 

A. Korzenia  
 

 

 

 

B. Li cia  
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Zadanie 11. (2 pkt)  
Hormony odgrywaj  wa n  rol  w rozwoju ro lin. eby si  o tym przekona  wykonano 

nast puj ce do wiadczenie: kilka p dów (tej samej d ugo ci) tego samego gatunku ro liny 

umieszczono w pojemnikach z wodnym roztworem auksyn. W ka dym z pojemników 

po kilkunastu dniach trwania do wiadczenia uzyskano wyniki, takie jak przedstawiono 

na schematycznym rysunku B. 

 
pocz tek do wiadczenia                        wynik do wiadczenia                                próba kontrolna 

 

a) Przedstaw (w formie rysunku albo opisu) propozycj  próby kontrolnej do tego 
do wiadczenia. 

 

................................................................................................................................................. 

b) Podaj cel wprowadzania próby kontrolnej do zestawu do wiadczalnego. 
 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

Zadanie 12. (2 pkt)  
Na schemacie przedstawiono przebieg do wiadczenia, w którym p dy trzykrotki umieszczono  

w trzech ró nych po o eniach. 

 
 

pocz tek do wiadczenia                           wynik do wiadczenia 
 

a) Sformu uj problem badawczy do tego do wiadczenia. 
b) Zapisz wniosek wynikaj cy z tego do wiadczenia. 
 

a) Problem badawczy: ................................................................................................................ 

................................................................................................................................................. 

b) Wniosek: ................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................. 

Miejsce na rysunek 
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Zadanie 13. (2 pkt)  
Na rozwój ro lin maj  wp yw ró ne czynniki rodowiska zewn trznego. Na rysunku 

przedstawiono efekt miejscowego ozi biania (kilka dni w temperaturze od 0  do 10 C) 

p czków lilaka (krzew ozdobny). Pod rysunkiem zamieszczono dwa stwierdzenia:  

dotycz ce interpretacji wyników przeprowadzonego do wiadczenia i wnioskowania na 

podstawie wyników. 

 
 

I. Stwierdzenie: ozi bienie kilku p czków na ro linie stymuluje przerwanie stanu u pienia 

wszystkich pozosta ych p czków. 

II. Stwierdzenie: lilak hodowany w warunkach naturalnych w klimacie tropikalnym 

nie wytworzy kwiatów.  

 

Na podstawie analizy tekstu i rysunku oce  s uszno  powy szych stwierdze , wpisuj c 
s owa prawda lub fa sz. Ka d  ocen  uzasadnij jednym argumentem. 
 

I. stwierdzenie: ............................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

II. stwierdzenie: ............................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

 

Zadanie 14. (1 pkt) 
Ró norodno  ro lin nasiennych znajduje swoje odzwierciedlenie równie  w taksonomii. 

 

W ród schematów od A do D zaznacz ten, który prawid owo obrazuje relacje mi dzy 
jednostkami systematycznymi ro lin oznaczonymi od I do IV (wielko ci kó  nie 
odzwierciedlaj  liczebno ci gatunków w obr bie grupy). 
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Poni szy schemat wykorzystaj do rozwi zania zada : 15. i 16. 
 

Na schemacie przedstawiono regulacj  obj to ci wydalanego moczu przy ma ej ilo ci 

spo ywanych p ynów. ADH jest to hormon antydiuretyczny, który stymuluje resorpcj  wody 

w kanalikach zbiorczych nerki. 
 

    Ma a ilo  spo ywanych p ynów 

 

   Zmniejszenie obj to ci krwi i wzrost ci nienia osmotycznego 
 

 

 

Receptory w podwzgórzu 
 

 

 
 

  Tylny p at przysadki mózgowej 
 

    X 

        ADH 

 

     Wzrost przepuszczalno ci cian kanalików zbiorczych 

 
     Zwi kszone wch anianie wody 

 

 

      Mniejsza obj to  moczu 
 

Zadanie 15. (2 pkt)  
a) Podaj nazw  gruczo u dokrewnego (wydzielania wewn trznego) uczestnicz cego 

bezpo rednio w regulacji obj to ci wydalanego moczu.   
 

................................................................................................................................................. 

b) Podaj nazw  przedstawionego mechanizmu regulacji wydzielania ADH.  

................................................................................................................................... 

 

Zadanie 16. (1 pkt)  
Po przeanalizowaniu informacji ze schematu zaznacz w ród sformu owa  od A do D to, 
które poprawnie uzupe ni miejsce X w tym schemacie. 

A. Zwi kszenie obj to ci krwi i wzrost ci nienia osmotycznego. 

B. Zmniejszenie obj to ci krwi i wzrost ci nienia osmotycznego. 

C. Zwi kszenie obj to ci krwi i spadek ci nienia osmotycznego. 

D. Zmniejszenie obj to ci krwi i spadek ci nienia osmotycznego. 

 

Uwalnianie ADH Hamowanie uwalniania ADH
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I 

II 

Zadanie 17. (2 pkt)  
W komórkach mi niowych cz owieka, w pewnych stanach fizjologicznych odbywa si  

oddychanie beztlenowe. 
 

a) Podaj nazw  ko cowego produktu przekszta cenia glukozy w komórkach 

mi niowych w czasie oddychania beztlenowego. ............................................................. 

b) Przedstaw sytuacj , w której dochodzi do niedotlenienia komórek mi niowych przy 
prawid owo funkcjonuj cym uk adzie krwiono nym. 

 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

Zadanie 18. (1 pkt)  
Poszczególne odcinki przewodu pokarmowego pe ni  okre lone funkcje. Poni ej ka dej 

nazwie odcinka przewodu pokarmowego przyporz dkowano po jednej funkcji.  
 

W ród zamieszczonych ni ej zestawów od A do D zaznacz ten, który zawiera poprawnie 
przyporz dkowan  funkcj  do nazwy odcinka przewodu pokarmowego. 

A. Jama ustna – zapocz tkowanie trawienia cukrów z o onych.  

B. Prze yk – wch anianie prostych sk adników pokarmowych. 

C. o dek – wytwarzanie trypsyny. 

D. Dwunastnica – produkcja nieaktywnej postaci pepsyny. 

 

Zadanie 19. (2 pkt)  
Na schemacie przedstawiono w uproszczeniu dzia anie lipazy trzustkowej na triglicerydy (I) 

i powstawanie produktów reakcji trawienia tych t uszczów (II). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Na podstawie schematu: 
a) opisz dzia anie lipazy trzustkowej na triglicerydy, 
 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 
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b)  podaj nazwy wszystkich przedstawionych produktów trawienia triglicerydów. 
 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

Zadanie 20. (2 pkt)  
Organizm cz owieka w ró ny sposób walczy z antygenami. Odporno  uzyskan  dzi ki 

wprowadzeniu do organizmu chorego gotowych przeciwcia  nazywa si  odporno ci  biern , 

w odró nieniu od odporno ci czynnej, nabytej przez kontakt uk adu odporno ciowego 

z antygenami. Niszczenie przez przeciwcia a konkretnych antygenów, a nie jakichkolwiek 

cia  obcych, nazywa si  odporno ci  swoist . 

 

Na podstawie powy szych informacji w ród zda  od A do E zaznacz dwa, które s  
prawdziwe. 

A. Produkcja przez organizm przeciwcia  do walki z okre lonymi antygenami jest rodzajem 

odporno ci swoistej. 

B. Odporno  swoist  organizmowi cz owieka zapewnia mi dzy innymi skóra, która chroni 

organizm przed wnikaniem cia  obcych. 

C. Odporno  czynn  uzyskuje organizm chorego cz owieka, któremu podano surowic  

z przeciwcia ami. 

D. Przyk adem odporno ci biernej jest wytwarzanie przez organizm antygenów 

w odpowiedzi na okre lone przeciwcia a. 

E. Stosowanie szczepionek, polegaj ce na podaniu os abionych antygenów, które nie s  

zdolne do wywo ania choroby, prowadzi do nabycia przez organizm odporno ci czynnej.  

 

Zadanie 21. (2 pkt)  
W tabeli przedstawiono dane ilustruj ce zmiany przep ywu krwi w ró nych strukturach 

organizmu cz owieka wywo ane wysi kiem fizycznym. 

 

Przep yw krwi w dm3/min 
Struktury organizmu 

cz owieka w spoczynku 
podczas 
wysi ku 

fizycznego 

Wska nik 
wzrostu 

przep ywu krwi

Serce 0,25 1,75 7 

Przewód pokarmowy 1,2 1,4 1,16 

Mi nie szkieletowe 0,75 28 37,3 
 

Na podstawie analizy danych z tabeli sformu uj dwa ogólne wnioski, dotycz ce zmian 
przep ywu krwi we wszystkich wymienionych strukturach organizmu cz owieka podczas 
wysi ku fizycznego.  
 

1. ................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

2. ................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 
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Zadanie 22. (2 pkt) 
Mimo e czynniki rodowiska wodnego zasadniczo ró ni  si  od czynników rodowiska 

l dowego, to skutki ich oddzia ywania mog  by  podobne. Na przyk ad odwodnienie 

organizmu mo e grozi  zarówno zwierz tom l dowym yj cym w rodowisku suchym, jak 

i zwierz tom yj cym w morzu.  

 

Podaj czynnik rodowiskowy, który sprawia, e ryby morskie (kostnoszkieletowe) 
w warunkach naturalnych s  nara one na utrat  wody z organizmu i wyja nij dlaczego 
tak si  dzieje. 
 

Czynnik: ....................................................................................................................................... 

Wyja nienie: ................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Zadanie 23. (1 pkt) 
W budowie zwierz t wyst puj  adaptacje do okre lonych czynników rodowiska. 

Na przyk ad podobn  cech  adaptacyjn  ryb i ptaków jest op ywowy kszta t cia a. 

 

Wyja nij, z czego wynika podobie stwo kszta tu cia a tych zwierz t. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Zadanie 24. (1 pkt) 
Mi dzy uk adami wewn trznymi w organizmie ssaków istniej  powi zania strukturalne 

i funkcjonalne. Na poni szym schemacie przedstawiono budow  nefronu. 

 

 
 

Na podstawie rysunku podaj nazwy uk adów wewn trznych, które w nefronie s  
powi zane strukturalnie i funkcjonalnie. 
 

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 25. (2 pkt) 
Miejscem wymiany gazowej s  ró ne struktury organizmu zwierz t. Na wykresie 

przedstawiono pobór tlenu przez p uca i skór  w czasie wymiany gazowej pewnego gatunku 

p aza. 

 
 

Na podstawie danych z wykresu: 
a) okre l podobie stwo dotycz ce poboru tlenu przez p uca i skór  w czasie wymiany 

gazowej od stycznia do marca u tego gatunku p aza, 
b) okre l ró nic  dotycz c  poboru tlenu przez p uca i skór  w czasie wymiany gazowej 

od czerwca do sierpnia u tego gatunku p aza. 
 

a) Podobie stwo: ........................................................................................................................ 

................................................................................................................................................. 

b) Ró nica: ................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

Zadanie 26. (2 pkt) 
G ównym sposobem rozmna ania si  zwierz t jest rozmna anie p ciowe. U niektórych 

zwierz t, na przyk ad rozgwiazd, wyst puje rozmna anie bezp ciowe, któremu towarzyszy 

regeneracja. Rozgwiazdy, ywi c si  ostrygami pustosz  ich hodowle. Niektórzy hodowcy 

ostryg, eby pozby  si  rozgwiazd tn  je na kawa ki i wyrzucaj  do morza. 
 

a) Wyja nij, czy jest skuteczny przedstawiony sposób pozbycia si  rozgwiazd z hodowli 
ostryg. 

b) Podaj i uzasadnij, jak  informacj  genetyczn  b d  posiada y organizmy potomne 
rozgwiazdy (powsta e przez regeneracj ) w stosunku do informacji organizmu 
rodzicielskiego. 

 

a) ................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

b) ................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 
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Zadanie 27. (2 pkt) 
Na schemacie w uproszczeniu przedstawiono etapy ekspresji informacji genetycznej 

(u Eukaryota). 

 

 

Uzupe nij schemat, wpisuj c w odpowiednie miejsca oznaczone cyframi od 1 do 4 
w a ciwe nazwy kwasów nukleinowych.  
 

Zadanie 28. (2 pkt)  
Za ó my, e cecha zdolno ci zwijania j zyka (w rurk ) jest warunkowana przez jedn  par  

alleli i dziedziczy si  zgodnie z prawami Mendla.  

Ma e stwo, w którym oboje rodzice maj  t  umiej tno , ma dwoje dzieci. Jedno z nich 

potrafi zwija  j zyk, a drugie nie.  

 

a) Zapisz genotypy rodziców. ...................................................................................... 

b) Zapisz mo liwe genotypy dziecka, które ma zdolno  zwijania j zyka. 

....................................................................................................................................................... 

 

Zadanie 29. (2 pkt)  
U muszki owocowej samice posiadaj  dwa chromosomy X, a samce – chromosomy X i Y. 

Gen warunkuj cy kolor oczu jest zlokalizowany w chromosomie X. Dominuj cy allel A tego 

genu warunkuje oczy czerwone, a zmutowany allel recesywny a – kolor bia y. 

Skrzy owano bia ook  samic  z czerwonookim samcem. 

 

a) Zapisz genotypy krzy owanych osobników, stosuj c oznaczenia wprowadzone 
w tek cie. 

b) Podaj kolor oczu potomstwa F1 (w powi zaniu z p ci ), z tej krzy ówki. 
 

a) bia ooka samica: ........................................., czerwonooki samiec: ....................................... 

b) samice F1: ......................................................, samce F1: ...................................................... 
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Zadanie 30. (1 pkt)  
Poliploidalno  to zjawisko polegaj ce na zwielokrotnieniu podstawowej (haploidalnej) 

liczby chromosomów (n) w komórkach (powy ej liczby 2n – diploidalnej), co zapisuje si  

jako: 3n – triploidy, 4n – tetraploidy, 5n – pentaploidy itd. Stosuj c ró ne metody 

otrzymywania organizmów poliploidalnych, uzyskano wiele gatunków ro lin 

o zwielokrotnionym garniturze chromosomowym. 

 

W ród ni ej wymienionych metod od A do D zaznacz t , która najskuteczniej prowadzi 
do powstania triploidów. 

A. Krzy owanie haploidów z haploidami. 

B. Po czenie gamety 3n z gamet  3n. 

C. Krzy owanie diploidów z tetraploidami. 

D. Po czenie gamety 3n z gamet  1n. 

 

Zadanie 31. (1 pkt) 
Mutacje w komórkach zachodz  spontanicznie, ale mog  te  by  wywo ywane sztucznie, 

na przyk ad przez promienie jonizuj ce. Efekty mutagenne (cz sto letalne – miertelne) tych 

promieni zale  mi dzy innymi od sk adu atmosfery (normalny sk ad powietrza: oko o 78% 

azotu, 21% tlenu i 1% inne sk adniki), w której zosta y napromieniowane badane komórki czy 

organizmy. Zale no  t  (na przyk adzie chromosomów X muszki owocowej) zbadano 

w warunkach laboratoryjnych i zilustrowano poni szym wykresem. 

 

 
 

Na podstawie powy szych informacji podaj, czy efekt mutagenny (o charakterze 
letalnym) promieniowania jonizuj cego u muszki owocowej b dzie s abszy w powietrzu 
o normalnym sk adzie, czy w powietrzu z ni sz  (od normalnej) zawarto ci  tlenu. 
 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 



Próbny egzamin maturalny z biologii 

Poziom rozszerzony 
16

Zadanie 32. (2 pkt) 
Wyhodowano transgeniczne: kapust  i tyto , posiadaj ce geny odpowiedzialne za syntez  

bia ek wi cych i dezaktywuj cych toksyczny kadm (Cd). 

W tabeli przedstawiono wzgl dn  zawarto  kadmu w korzeniach i p dach wyhodowanych 

ro lin. 

 

Wzgl dna zawarto  kadmu  

(za 100 przyj to zawarto  Cd w ro linach kontrolnych) Rodzaj ro liny 

korze  p d nadziemny 

Tyto  kontrolny 100 100 

Tyto  transgeniczny 180 20 

Kapusta kontrolna 100 100 

Kapusta transgeniczna 160 40 

 

a) Na podstawie analizy przedstawionych wyników eksperymentu podaj nazw  organu 
transgenicznych ro lin, w którym jest wi cej bia ek wi cych kadm. 

 

................................................................................................................................................. 

b) Podaj argument przemawiaj cy za wprowadzeniem do uprawy kapusty 
transgenicznej. 

 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

Zadanie 33. (1 pkt)  
Trzy blisko spokrewnione gatunki pewnego rodzaju ptaków chocia  maj  niemal identyczny 

wygl d, a ich zasi gi geograficzne pokrywaj  si , pozostaj  odr bnymi gatunkami, mi dzy 

którymi nie ma przep ywu genów. Jeden z gatunków wyst puje w lasach iglastych, drugi – 

w li ciastych, a trzeci wybiera zagajniki wierzbowo-olszowe.  

 

W ród ni ej wymienionych rodzajów izolacji od A do D zaznacz ten, którego 
nast pstwem jest brak przep ywu genów mi dzy opisanymi gatunkami ptaków. 

A. Izolacja siedliskowa. 

B. Izolacja geograficzna. 

C. Izolacja morfologiczna. 

D. Izolacja sezonowa. 
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Zadanie 34. (1 pkt)  
Wyró nia si  trzy rodzaje doboru naturalnego: 

1. stabilizuj cy, który faworyzuje cechy o warto ciach rednich, fenotypy typowe dla danej 

populacji, a eliminuje warto ci skrajne, fenotypy odbiegaj ce od typowego, 

2. kierunkowy, faworyzuj cy jedno optimum, które odbiega w jednym albo drugim kierunku 

od redniej warto ci cechy, fenotypu typowego w danej populacji,  

3. ró nicuj cy (rozdzielaj cy, rozrywaj cy), który faworyzuje jednocze nie wi cej ni  jedno 

optimum (odbiegaj ce od redniej warto ci cechy, fenotypu typowego w danej populacji), 

a eliminuje formy po rednie. 

 

Podaj nazw  rodzaju doboru naturalnego (spo ród opisanych powy ej), którego 
dzia anie zilustrowano rysunkami. 
 

 
 

 

....................................................................................................................................................... 

 

Zadanie 35. (1 pkt)  
Cz owiek zajmuje okre lone miejsce w strukturze troficznej ekosystemów. 

 

Podaj przyk ad prawdopodobnego a cucha pokarmowego, w którym cz owiek b dzie 
konsumentem trzeciego rz du. 
 

....................................................................................................................................................... 

 

Zadanie 36. (1 pkt)  
Sk ad gatunkowy biocenoz kszta tuj  ró ne czynniki. Z informacji uzyskanych z Zak adu 

Badania Ssaków PAN w Bia owie y wynika, e w Puszczy Bia owieskiej obserwuje si  sta y 

wzrost liczby norników (rodzaj gryzoni). Przypuszcza si , e ta wzrastaj ca liczebno  

norników mo e spowodowa  pojawienie si  na tych obszarach syberyjskich ptaków, 

na przyk ad sowy nie nej, której inwazja do Europy nast puje co kilkana cie lat. Inwazja 

mo e mie  skutki trwa e lub chwilowe. 

 

Podaj przyk ad nast pstwa dla populacji norników w Puszczy Bia owieskiej, które mo e 
wynika  z obecno ci w niej sowy nie nej. 
 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 37. (1 pkt) 
Poni ej przedstawiono graficznie skutki konkurencji (na poletkach eksperymentalnych) 

mi dzy trawami z rodzajów: rajgras, stok osa i wyczyniec. Schemat A obrazuje taki sam 

przyrost dla ka dej trawy wysianej osobno na poletkach o ró nej wilgotno ci (dlatego 

umieszczono jeden wykres dla trzech rodzajów traw). 

Schemat B obrazuje przyrost traw wysianych razem na poletkach o ró nej wilgotno ci.  
 

 
 

Interpretuj c informacje zilustrowane schematami, podaj, która z traw okaza a si  
najsilniejszym konkurentem na poletku o wilgotno ci gleby optymalnej dla wszystkich 
traw. Odpowied  uzasadnij jednym argumentem. 
 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 

Zadanie 38. (1 pkt)  
Na mapie przedstawiono rozmieszczenie geograficzne trzmieli i tojadów (rodzaj ro liny) 

powi zanych ze sob  zale no ci  nieantagonistyczn .  
 

 
 

 

W ród sformu owa  od A do D zaznacz to, które wynika z porównania przedstawionego 
na mapie rozmieszczenia geograficznego trzmieli i tojadów. 
 

A. Zasi g wyst powania trzmieli jest ograniczany przez tojady. 

B. Rozmieszczenie tojadów ma zwi zek z rozmieszczeniem trzmieli. 

C. Trzmiele i tojady maj  takie same wymagania yciowe. 

D. Tojady i trzmiele charakteryzuje taki sam zakres tolerancji na czynniki rodowiska. 
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Zadanie 39. (1 pkt)  
Uzyskiwanie ro lin transgenicznych polega na wprowadzeniu do ich genomu genów mi dzy 

innymi pochodz cych z organizmów innych gatunków. W wyniku aktywno ci przeniesionego 

genu ro lina nabiera nowych cech. Przyk adem ro liny transgenicznej jest odmiana bawe ny 

zawieraj cej gen bakteryjny, który powoduje wytworzenie w jej komórkach bia kowej 

toksyny bakteryjnej truj cej dla owadów eruj cych na bawe nie. Zwolennicy ro lin 

transgenicznych uwa aj , e uprawianie transgenicznej bawe ny ma pozytywne znaczenie 

dla ochrony rodowiska naturalnego. 

 

Na podstawie przeczytanego tekstu podaj jeden argument potwierdzaj cy pozytywne 
znaczenie uprawy transgenicznej bawe ny ze wzgl du na ochron  rodowiska. 
 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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